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Soneo Dance Challenge CITY-STAGE – 2021 First Contact Level 2
EO
1

Double is progressief bezig met de dans, choreo,
presentatie en techniek.
Aandacht houden

Variatie in
dansbewegingen
Synchroniciteit

Timing
Atletisch vermogen
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Punten:

Er wordt gewerkt in verschillende lagen
o.a hoog –laag..
Laat niet steeds dezelfde soort
bewegingen terug komen, varieer binnen
je gekozen stijl naar verschillende
bewegingen.
Bewegingen danser lopen synchroon
gedurende dans!
Timing in het bewegen en bij het in nemen
van de verschillende positie gedurende
dans is goed te zien.
Er is dynamiek in de wisselwerking
tussen de dansers

OPMERKINGEN
EO
2

Double blijft fysiek dansen, elke beweging rocked. Passie
spat er van af!
Lichaamscontrole
Continuïteit

Fysieke energie

Spacing

Overtreffingsvermogen

Punten:

Double beheerst de lichaamscontrole,
en de bewegingen die ze uitvoeren.
Automatisme zijn zichtbaar bij de
danser(s), jullie rocken on stage
Inzet beweging bij iedereen hetzelfde,
spiertonus is zichtbaar! Je ziet het
double keihard knallen.
Spacing, de onderlinge afstanden zijn
zichtbaar. Tijdens de dans wordt de
bühne optimaal gebruikt.
Zorg dat het publiek en de jury ten alle
tijde verrast worden. show them what
you got.

OPMERKINGEN

TOTAAL SCORE

Extra feedback
Jullie hebben super veel energie!
Tempo ligt hoog. Jullie stralen power uit.
Jullie laten verschillende stijlen zien.
Jullie durven nieuwe dingen te doen.
Jullie nemen risico!
Jullie blijven het publiek boeien.
De dans en de muziek zijn een!
Er is een chemie tussen dans en muziek.

Jullie durven iets te doen met muziek
Jullie tonen techniek!
De lichaamsbelijning is duidelijk zichtbaar.
De fysieke intentie van de dansers blijft op een hoog
level.
Als double gaan jullie vollebak !
Het oogt zo makkelijk wat jullie doen, alles is raak
Je dansstijl is tot in de puntjes verzorgt, compliment.
Danser laat emotie en beleving zien

